
 

 

INFORMATII ESENTIALE PENTRU VACCINAREA IMPOTRIVA COVID-19 CU NOUL VACCIN 

 (COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5-Pfizer BioNTech) 

 

     Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila sustine și recomandă vaccinarea împotriva COVID-19 ca măsură ce 
asigură protecție împotriva bolii, protejează împotriva apariției formelor severe până la cele critice de boală și reduce riscul 
de spitalizare. 

Vaccinarea asigură protecție nu numai împotriva efectelor imediate ale COVID-19, cât și împotriva efectelor pe termen 
lung, complicații de tipul miocarditei, sindromului multiinflamator sistemic și a formei persistente de boală. Vaccinarea 
împotriva COVID-19 protejează persoana de apariția sechelelor determinate de sindromul post-COVID, o situație care 
poate afecta calitatea vieții pe o perioadă de timp .

 Vaccinarea impotriva COVID-19 este optionala. Se face la cerere, pe baza consimtamantului informat si este gratuita. 
 Vaccinul ne ofera protectie impotriva complicatiilor, formelor grave ale bolii si posibil pentru reducerea transmiterii. 
 Acest nou vaccin este adaptat pentru tulpinile de virus aflate acum in circulatie, 
 Vaccinarea functioneaza dupa principiul “primul venit, primul servit”. 
 Se pot vaccina toate persoanele cu varsta de peste 12 ani, carora li s-a administrat schema primara de vaccinare 

impotriva COVID -19 cu cel putin 3 luni inainte. 
 Prin schema primara completa se intelege: 

 1 doza de vaccin Janssen/Johnson&Johnson 
 2 doze de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca 



 1 doza de vaccin Vaxzevria/Oxford-Astra-Zeneca + 1 doza de vaccin Comirnarty/Pfizer&BioNtech 
 1 doza de vaccin Vaxzevria/Oxford-Astra-Zeneca + 1 doza de vaccin Spikevax/Moderna 
 2 doze de Comirnaty/Pfizer&BioNtech (de tip adult sau pediatric) 
 2 doze de vaccin Spikevax/Moderna 
- minim 3 luni de la administrarea ultimei doze din schema primara sau de la administrarea oricarei doze de rapel 

(booster) 
 Pot exista reactii adverse la vaccinare, ca si in cazul altor vaccinuri. Cele mai frecvente sunt durere la locul injectarii, 

oboseala, cefalee, frison. 
 Exista contraindicatii la vaccinare numai daca persoana este alergica la substanta activasau orice alt ingredient al 

vaccinului. 
 Vaccinarea se poate realiza prin programare , la toti medicii de familie care au contracte cu casele de asigurari de 

sanatate (medicii de familie trebuie de familie trebuie sa solicite noul vaccin de la DSP judetean).La nivelul DSP 
Braila este in amenajare un spatiu ce va functiona ca si centru de vaccinare la adresa Str Gradinii Publice Nr 2, Braila, 
Jud Braila urmand a fi anuntat momentul efectiv de functionare. 

 Vaccinul Comirnarty Original/ Omicron BA.4-5 se poate administra concomitant sau la orice interval de timp cu un 
alt vaccin din  Programul National de Vaccinare, inclusiv cu vaccinul gripal. 

 Vaccinarea este recomandata in special la personale de peste 65 de ani , bolnavii cronici, cei care sunt la risc de a face 
forme severe de imbolnavire . 


